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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0161/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Helmut Stolze, 
par nodokļu uzlikšanas kārtību Vācijas valstspiederīgajiem, kam Itālijā pieder otra 
dzīvesvieta

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējam kopš 1987. gada pieder dzīvoklis Dienvidtirolē (Itālija). Viņš 
norāda, ka vēlāk municipalitātē iesniedzis deklarāciju par dzīvesvietu. 2004. gadā 
lūgumraksta iesniedzējs saņēma no municipalitātes vēstuli ar aicinājumu samaksāt 
municipalitātes nodokli par nekustamo īpašumu, ko klasificē kā „otro dzīvesvietu ar 
dzīvesvietas deklarāciju”, par laikposmu no 1999. līdz 2002. gadam. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka šis ir dubultas nodokļus uzlikšanas gadījums, kas ir nepieņemams. Turklāt 
lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka šis nodoklis ārvalstniekiem ir daudz augstāks nekā 
Itālijas pilsoņiem, jo likums paredz atšķirību starp īpašniekiem, kas ir no Itālijas, un tiem, kas 
tādi nav. Itālijas pilsoņu gadījumā tiek pieņemts, ka īpašums ir galvenā dzīvesvieta, neatkarīgi 
no tā, kādā veidā attiecīgo nekustamo īpašumu reāli izmanto, bet attiecībā uz ārvalstniekiem 
izskata katru gadījumu atsevišķi, lai noteiktu, vai attiecīgo īpašumu izmanto kā galveno vai kā 
otro dzīvesvietu. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šie noteikumi ir diskriminējoši.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 4. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

„Faktiskie apstākļi

H. Stolze, Vācijas valstspiederīgajam, kas dzīvo savā valstī, kopš 1987. gada pieder mājoklis 
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Dienvidtirolē, Itālijā. Šajā sakarībā viņš katru gadu Merano pilsētas administrācijai ir maksājis 
pašvaldības nekustamā īpašuma nodokli (PNĪN), kopš tas ir spēkā. No atzinuma par nodokļu 
precizēšanu par 2004. gadu izriet, ka likme, ar kādu šo nodokli piemēro ārvalstniekiem, kam 
dzīvesvieta ir citur, ir 7 %, bet Itālijas pilsoņiem, kam dzīvesvieta ir citur, ļauj izmantot 
izdevīgāku nodokļa likmi — 4 %, ko piemēro nekustamiem īpašumiem, kurus izmanto kā 
galveno dzīvesvietu.

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam ir uzlikti dubulti nodokļi un ka viņš cieš no 
diskriminācijas, ko aizliedz Kopienas tiesības.

EP iesniegtais lūgumraksts

EP, atzinis šo lūgumrakstu par pieņemamu, prasīja Komisijai sniegt savus apsvērumus.

Komisijas apsvērumi par lūgumrakstu

Pirmkārt, attiecībā uz to, ka minētā Itālijas vietējā administrācija, iespējams, uzlikusi dubultus 
nodokļus, tā kā lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nodokli par apstrīdēto gadu (1999) jau ir 
samaksājis, jānorāda, ka Komisijas kompetencē nav pārbaudīt, vai nodoklis tiešām jau ir 
samaksāts vai nav. Šajā ziņā attiecīgie faktiskie apstākļi ir jāpārbauda valsts tiesai.

Savukārt attiecībā uz to, ka ārvalstniekiem, kas nedzīvo Itālijā, piemēro neizdevīgāku nodokli, 
Komisija var minēt šādus apsvērumus:

No 1992. gada 30. decembra Normatīvā dekrēta Nr. 504 izriet, ka pašvaldībām ir tiesības 
noteikt PNĪN likmi, ko piemēro to teritorijā, robežās no 4 % līdz 7 % un ka to šajās robežās 
var diferencēt atkarībā no tā, vai nekustamo īpašumu izmanto vai neizmanto kā dzīvesvietu, 
vai tas attiecīgajai personai pieder papildus galvenajai dzīvesvietai vai arī tiek izīrēts. Tā kā 
šis noteikums atļauj piemērojamās likmes zināmā mērā diferencēt atkarībā no nekustamā 
īpašuma faktiskā izmantošanas veida, nekustamajam īpašumam, ko izmanto kā galveno 
dzīvesvietu, vispārēji piemēro 4 % likmi, bet otrai dzīvesvietai piemēro augstāku likmi –
konkrētajā gadījumā 7 %.

Saskaņā ar Itālijas fiskālās administrācijas interpretāciju1 tiek pieņemts, ka to Itālijas pilsoņu 
nekustamos īpašumus, kuri dzīvo citur, tiešā veidā izmanto kā galveno dzīvesvietu, ar 
nosacījumu, ka tie netiek izīrēti.

Tā kā šādu prezumpciju attiecina tikai uz Itālijas pilsoņiem, kas dzīvo citur, bet pārējiem 
Kopienas iedzīvotājiem, lai varētu maksāt izdevīgāku PNĪN likmi, ir jāpierāda, ka 
nekustamais īpašums tiešām tiek izmantots kā galvenā dzīvesvieta (tas ir, tiem ir jādzīvo uz 
vietas) Itālijā, Komisija uzskata, ka, nepastāvot objektīvam pamatojumam, šādu diferenciāciju 
varētu uzskatīt par diskrimināciju pilsonības dēļ (EK līguma 12. pants) un tā varētu būt brīvas 
kapitāla aprites principa pārkāpums pretrunā EK līguma 56. pantam.

                                               
1 Ministrijas apkārtraksts 11/380, 26.6.1993.
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Secinājums

Komisija par šo jautājumu paredz pret Itāliju uzsākt EK līguma 226. pantā paredzēto 
procedūru, kurā Itālijas iestādēm būs iespēja attiecīgā gadījumā pamatot šajā lūgumrakstā 
minēto noteikumu saglabāšanu.

Tiek ierosināts lūgumrakstu neslēgt.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 1. jūnijā

„Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja minētajiem faktiem, Komisijas dienesti secināja, ka 
Itālijas administrācijas interpretāciju — ar kuru saskaņā pieņem, ka mājokļi Itālijā, kas pieder 
Itālijas pilsoņiem, kuri dzīvo citur, tiešā veidā tiek izmantoti kā galvenā dzīvesvieta un tiem 
tāpēc piemēro PNĪN likmi1, kas kopumā ir izdevīgāka, — varētu uzskatīt par diskrimināciju 
pilsonības dēļ (EK līguma 12. pants) un par šķērsli brīvai kapitāla apritei (EK līguma 
56. pants).

Pamatojoties uz šo secinājumu, Komisijā tiks iesniegts priekšlikums sākt pārkāpuma 
procedūru.

Vairākas dalībvalstis patur tiesības piemērot atvieglotu nodokļu režīmu (mazākas likmes, 
izmaksu un procentu atlaides, atbrīvojums no pievienotās vērtības u. c.) nekustamajam 
īpašumam (ko izmanto kā galveno dzīvesvietu), kas atrodas to teritorijā, bet to nepiemēro 
īpašumam, ko izmanto tādam pašam nolūkam, bet kas atrodas citās dalībvalstīs. Komisija, 
uzskatot, ka šādi ierobežojumi nav saderīgi ar Kopienas tiesībām, ir uzsākusi vairākas 
pārkāpuma procedūras, piemēram, pret Portugāli, Zviedriju, Vāciju, Beļģiju un Poliju.

Attiecībā uz Itāliju Komisijas dienesti 2006. gadā uzzināja, ka nodokļu režīmu, ko Itālijā 
piemēro galvenajai dzīvesvietai, var apšaubīt arī attiecībā uz citiem aspektiem – ne tikai 
attiecībā uz to, par ko ir šis lūgumraksts. Komisija, piemēram, ir saņēmusi sūdzības par 
diskrimināciju, ko pieļauj, uzliekot nodokļus galvenās dzīvesvietas pārdošanai, ja nekustamais 
īpašums, kurā attiecīgā persona vēlas ieguldīt iegūtos līdzekļus, neatrodas valsts teritorijā.

Secinājums

Šajā lūgumrakstā minētais jautājums tiks izskatīts saistībā ar 2007. gadā paredzētu plašāku 
pārkāpuma procedūru attiecībā uz Itālijā piemēroto galvenās dzīvesvietas nodokļu režīmu.”

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

Kopā ar atbildi uz Lūgumrakstu Nr. 161/2005 un uz Lūgumrakstu Nr. 1223/2007.

„Pēc Eiropas Parlamenta prasības un papildinot jau sniegtās atbildes saistībā ar diviem 
iepriekšminētajiem lūgumrakstiem, Komisija iepazīstina ar sekojošu papildu informāciju.

                                               
1 Pašvaldības nekustamā īpašuma nodoklis, kura likme atkarībā no pašvaldības ir no 4 % līdz 7 % no vērtības 
nekustamam īpašumam, kas atrodas valsts teritorijā. Sk. 1992. gada 30. decembra Normatīvo dekrētu Nr. 504.
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Komisija atgādina, ka tā ir uzsākusi EK līguma 226. pantā1 paredzēto procedūru pret 
Itāliju (2006/4741) cita starpā attiecībā uz jautājumu par nodokļu sistēmu, kas ir piemērojama 
tiem nekustamā īpašuma īpašniekiem un pircējiem Itālijā, kam ir kāda cita nevis Itālijas 
valstspiederība, atbilstību Kopienas tiesībām. 2009. gada 2. februārī Komisija saņēma Itālijas 
varas iestāžu novērojumus. Šajā kontekstā tās īpaši uzsver ar 2008. gada 5. jūnija 
Apkārtrakstu Nr. 12/DF veiktos grozījumus, saskaņā ar ko (6. punkta B apakšpunkts) 
nekustamā īpašuma vienības piederība Itālijas pilsonim, kas nedzīvo valsts teritorijā, 
uzskatāma par vienu no izslēgšanas gadījumiem no privilēģijas — atbrīvošanas no PNĪN. 
Turklāt varas iestādes precizē, ka tikai PNĪN pamatatvilkumi tiek piemēroti Itālijas pilsoņa, 
kas dzīvo ārzemēs, namīpašumam2, bet saskaņā ar jauno interpretāciju samazināta nodokļa 
privilēģija netiek piemērota automātiski.

Padziļināti pārbaudot Itālijas varas iestāžu atbildi un ja visjaunākās izmaiņas neizbeigs 
nelabvēlīgu apiešanos ar citas, nevis Itālijas valstspiederības nerezidentiem, Komisija plāno 
turpināt šo procedūru.”

6. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

Kopā ar atbildi uz Lūgumrakstu Nr. 161/2005 un uz Lūgumrakstu Nr. 1223/2007.

„Ar 2009. gada 4. marta Rezolūciju Nr. 1/DF Itālijas nodokļu pārvalde izskaidroja, kā 
jāinterpretē izteikums „ar komūnas noteikumiem vai lēmumu pielīdzināmi mājokļi” 
atbrīvošanas no PNĪN nolūkos3, kas turpmāk attiecas uz Itālijas iedzīvotāju pirmajiem 
mājokļiem. Jaunajai administratīvajai procedūrai ir tieša ietekme uz šajā lūgumrakstā 
apskatīto situāciju. Ir skaidrs4, ka uz Itālijas pilsoņu īpašumiem, kas dzīvo ārzemēs, neattiecas 
atbrīvojuma nosacījumi, tie attiecas tikai uz diviem konkrētiem gadījumiem, kas paredzēti 
tiesību aktos5. No tā izriet, ka kopš 2008. gada Itālijas pilsoņi, kas dzīvo ārzemēs un kam 
pieder mājoklis Itālijā, vairs nevar izmantot labvēlīgākus noteikumus, kas līdz tam brīdim tika 
piemēroti, nekā tautieši, kuri dzīvo Itālijā.

Šobrīd notiekošās pārkāpuma procedūras6 ietvaros Komisija Itālijas varas iestādēm attiecībā 
uz jautājumu, par ko ir šis lūgumraksts, pieprasīs apstiprināt jaunos interpretācijas elementus, 
kas ir ieviesti pēc atbildes datuma (2009. gada 2. februāris) uz brīdinājuma vēstuli, ko nosūtīja 
Komisija.”

7. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī par 
Lūgumrakstu Nr. 161/2005 un Lūgumrakstu Nr. 1223/2007

                                               
1 Nosūtot brīdinājuma vēstuli 2008. gada 1. decembrī.
2 Kuru nedrīkst izīrēt.
3 Ieviesta ar 1. pantu 2008. gada 27. maija DL Nr. 93, kas pārveidots ar 2008. gada 24. jūlija 
Likuma Nr. 126 grozījumiem.
4 Atšķirībā no iepriekšējās 2008. gada 5. jūnija Rezolūcijas Nr. 12/DF.
5Nekustamais īpašums, kas pieder vecāka gadagājuma cilvēkam vai cilvēkam ar īpašām 
vajadzībām, kas atrodas atpūtas namos, un saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem nekustamais 
īpašums, kurā bez maksas dzīvo kāds ģimenes loceklis.
6 Pārkāpuma procedūra Nr. 2006/4741.



CM\800187LV.doc 5/5 PE370.001v01-00

                                Ārējais tulkojums LV

„Pēc Eiropas Parlamenta prasības un papildinot jau sniegtās atbildes saistībā ar iepriekš 
minētajiem lūgumrakstiem, Komisija iepazīstina ar turpmāk minēto papildu informāciju.

Itālijas varas iestādes apstiprināja, ka atbrīvošana no PNĪN, kas mājokļiem, kuri ir nodokļu 
maksātāju galvenās dzīvesvietas, un citiem ar komūnas noteikumiem vai lēmumu šai 
kategorijai pielīdzināmiem mājokļiem, tiek piemērota kopš 2008. gada1, neattiecas uz 
mājokļiem, kas pieder pilsoņiem, kuri dzīvo ārzemēs.

Pamatojoties uz stingru 2009. gada 4. marta Rezolūcijas Nr. 1/DF atbrīvošanas nosacījumu 
interpretāciju, Itālijas pilsoņu, kas dzīvo ārzemēs, mājokļiem turpmāk tiek piemērota parastā 
PNĪN likme.

Ņemot vērā iepriekš minēto, tā kā Itālija ir īstenojusi atbilstošus pasākumus, lai novērstu 
Kopienas tiesību aktu pārkāpumu attiecībā uz nerezidentiem, kas nav Itālijas valstspiederīgie, 
Komisija neplāno turpināt iesākto procedūru2 attiecībā uz jautājumu, kas ir šī lūgumraksta 
pamatā.”

                                               
1 Ieviesta ar 2008. gada 27. maija Normatīvā dekrēta Nr. 93 1. pantu, kas pārveidots par 
2008. gada 24. jūlija Likumu Nr. 126
2 Pārkāpuma procedūra Nr. 2006/4741.


